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نة قواعد السلوك بلغات أخرى خالف اللغة اإلنجلیزیة، یرجى االتصال بمركز الترجمة التحریریة والترجمة الفوریة  للحصول على نسخ من مدوَّ
 الصفحات متعددة اللغات. -، أو ارجع إلى موقع المركز على الویب 215-400-4180على رقم الھاتف 

KUJTESË: Kodi i Sjelljes së Nxënësit është i plotë në uebsajtin e Drejtorisë Arsimore - https://webapps.philasd.org/ 
stor/Code_of_Student_Conduct_Albania n.pdf Kodi mund të merret si broshurë në drejtorinë e shkollës, ose nga 
Zyra e Përfshirjes së Familjes dhe Komunitetit, me telefon 215- 400-8480, ose website– 
https://www.philasd.org/languagepages/albanian 

 
قةطلمنا قعوم  لكام يف  لبشك  رةفومت  بالطلا  وكسل  دعواق  نةدوم  : إن  ةظلمالحا ءجارلا   

https://webapps.philasd.org/stor/ Code_of_Student_Conduct_Arabic. pdf 
لمجتمعوا رةلساأ   ، طبرات  بمكت  نم  كستدرم أو  ریدم  نم  عةوبطم  يف خسن  رةفومت  نةدولما  تنرلنتاإ إن  قعوم  نم  مقر 8481-400-215 أو  فاتھ   

https://www.philasd.org/languagepages/arabic/ 
 

请注意：请注意，您可以登录⽹网站 

https://webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Chines 
e.p df 查看《学⽹生守则须知》的中⽹文版本。 您可以向校⽹长办公室索取 

《学⽹生守则须知》的印刷件， 或者拨打电话 215-400-8482 或登陆 

https://www.philasd.org/languagepages/chinese 索取该⽹文件。 

 

PRIÈRE DE NOTER: le code de conduite de l’élève est disponible dans sa totalité sur le site du district au https:// 
webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_French. pdf Le Code est disponible en imprimé chez votre 
principal ou au Bureau de la participation des parents, de la famille, de la communauté et des partenariats à base 
confessionnelle (Office of Family and Community Engagement) au 215-400-8483. 
www.philasd.org/languagepages/french 

 
សមា� ល់៖ ្រកមសីលធមៃ៌នអកប្បកិរយិាសិស្សេពញេលញមានេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួងអបរ់ ំ

https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Code_of_Student_Conduct_Khmer.pdf ច្បាបច់ម�ងៃន្រកមសីលធមេ៌នះ 

មានេនក�ុងករយិាល័យរបស់នាយកសលេលកអ�ក ឬ េនក�ុងករយិាល័យទំនាកទំ់នងជាមយួ ្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន ៍េលខទូរស័ព� 

២១៥-៤០០-៨៤៨៤ ឬ េនក�ុងវុបិៃស - www.philasd.org/languagepages/khmer 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: С полной версией Правил для учащихся можно ознакомиться на 
вебсайте округа https://webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Russia n.pdf Распечатанные 
Правила можно получить у  директора 

 
 
школы или в Управлении по Делам Семьи и Задействованию Общин (номер телефона 215-400-8485 или 
вебсайт www.philasd.org/languagepages/russian 

 
 
NOTA: El código de conducta del estudiante completo está disponible en el sitio Web del Distrito - https:// 
webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Spanis h.pdf La copia impresa del código está disponible en 
la oficina del director de su escuela o en la Oficina del Compromiso Familiar y de la Comunidad, teléfono número 
215-400-8489 o en el sitio Web – www.philasd.org/languagepages/spanish 

 
 
Xin Chú Ý: Nội dung của Nội Quy Điều Lệ Nhà Trường có trên trang web https://webapps.philasd.org/stor/ 
Code_of_Student_Conduct_Vietna mese.pdf Hiệu trưởng hoặc Văn Phòng Gia Đình Và Cộng Đồng đều có bản in 
của quyển nội quy này, xin vui lòng gọi số 215-400-8486 hoặc đọc trên trang web 
www.philasd.org/languagepages/vietnamese. 
 

https://www.philasd.org/languagepages/albanian
https://www.philasd.org/languagepages/spanish/
http://www.philasd.org/languagepages/chinese
http://www.philasd.org/languagepages/french
https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Code_of_Student_Conduct_Khmer.pdf
http://www.philasd.org/languagepages/khmer
http://www.philasd.org/languagepages/russian
http://www.philasd.org/languagepages/spanish
http://www.philasd.org/languagepages/vietnamese.
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 دلیل مكاتب المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا
 یقع المركز التعلیمي التابع للمنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا في:

440 N. Broad Street 
Philadelphia, PA 19130 

215-400-4000 

 
 

 توجد المكاتب التالیة في نفس العنوان ویمكن الوصول إلیھا على أرقام الھواتف الُمدرجة أدناه:
 

 1 الخیار - 4830-400-215 الحضور والتغیُّب عن المدرسة دون إذن

 4870-400-215 حالة المناخ والسالمة

 9956-784-267 لشباب الذین یعانون من التشردتعلیم األطفال وا 

 4180-400-215 مشاركة األسرة والمجتمع

 6700-400-215 مركز إعادة المشاركة

 4170-400-215 الخدمات المتخصصة

 4290-400-215 اختبار تحدید مستوى الطالب وتسجیل االلتحاق

 4830-400-215 حقوق الطالب ومسؤولیاتھم

 4350-400-215 االنتقاالت

 
 

 أرقام ھواتف أخرى مھمة:
 

 SAFE (7233)-400-215 الخط الساخن للتنمر

 0313-932-800-1 الخط الساخن إلساءة معاملة األطفال

 )8255( التحدُّث-273-800-1 خط خدمة اإلنقاذ لمنع االنتحار

 5381-656-215 محامي المدارس اآلمنة في والیة بنسلفانیا
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نة ق  واعد السلوكمقدمة إلى مدوَّ
تلتزم المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا بتوفیر بیئات مدرسیة جیدة ونظیفة وآمنة تساعد 

على التعلیم والتعلُّم. فنحن نسعى جاھدین لتطویر شراكات ھادفة مع الوالدین واألسر، حتى 
ویتمثل  نتمكن من العمل معًا لتشجیع النمو األكادیمي واالجتماعي والعاطفي لدى طالبنا.

ھدفنا في ضمان حصول جمیع طالبنا على الموارد الالزمة للتخرج بحیث یكونوا مستعدین 
 للنجاح كمواطنین منخرطین بشكل تام في العالم.

یلعب كل عضو في مجتمع المدرسة دوًرا مھًما في تھیئة بیئات تعلم آمنة وداعمة لطالبنا. وتتضمن بعض توقعات ومسؤولیات 
 رسة ما یلي:أعضاء مجتمع المد

 ھیئة الموظفین بالمدرسة
نة قواعد السلوك بطریقة عادلة و متسقة. •  تطبیق مدوَّ
نة قواعد السلوك والتحقیق فیھا. •  مراجعة انتھاكات مدوَّ
 اإلبالغ عن أي اشتباه معقول في إساءة معاملة أو إھمال األطفال. •
نة قواعد السلوك باستراتیجیات وتدخالت م •  تعددة للحفاظ على بقاء الطالب في المدرسة.معالجة انتھاكات مدوَّ
 الحفاظ على سریة سجالت الطالب. •

 الطالب
 االمتثال للسیاسات المعنیة بالحضور الخاصة بالمنطقة التعلیمیة، وقواعد الزي المدرسي، والتحرش غیر المشروع، و التنمر. •
 التصرف بطریقة تركز على النجاح األكادیمي. •
 ن القواعد التالیة.كونھم مسؤولین ومساءلین ع •
 اإلبالغ عن أي تضاربات أو مخاوف ألحد أعضاء ھیئة التدریس بالمدرسة. •

 الوالدان/األوصیاء
 دعم القواعد واللوائح المدرسیة. •
 دعم سیاسات المنطقة التعلیمیة للمدارس في فیالدلفیا. •
 فھم أنھ یجب على طاقم العاملین بالمدرسة تطبیق القواعد المدرسیة. •
 طفال احترام حقوق اآلخرین وااللتزام بالقواعد المدرسیة.تعلیم األ •
موقع ویب المنطقة التأكید على أھمیة االستعداد للمدرسة والتقیُّد بالقواعد المدرسیة. تتوفر مدّونة قواعد السلوك بأكملھا على  •

 التعلیمیة.

 -؛ الموقع اإللكتروني 215-400- 4180مجتمع (كما أنھا تتوفر في نسخة ورقیة من مدرسة طفلك أو من مكتب مشاركة األسرة وال
 )صفحة "العودة إلى المدرسة" بمكتب مشاركة األسرة والمجتمع

 

نة؟  متى یتم تطبیق المدوَّ
نة قواعد السلوك على أفراد مجتمع المدرسة أثناء تو اجدھم في المدرسة و/أو في أي نشاط ترعاه تنطبق مدوَّ

نة قواعد السلوك أیًضا على جمیع الطالب  المدرسة مثل، رحلة صفیة أو حدث ریاضي. كما تنطبق مدوَّ
أثناء انتقالھم من وإلى المدرسة، باستخدام أي وسیلة انتقال (المشي، حافلة مدرسیة، خط المواصالت العامة، 

نة قواعد السلوك على السلوكیات خارج نطاق المدرسة وبعد وما إلى ذلك). باإلضافة إلى  ذلك، تنطبق مدوَّ
 أوقات العمل (بما في ذلك عطالت نھایة األسبوع) إذا كان الحادث یؤثر على المجتمع المدرسي.
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 توقعات أعضاء المجتمع ومسؤولیاتھم
 مسؤولیات الجمیع

 احترام جمیع أعضاء المجتمع المدرسي. •
 الحفاظ على مناخ مدرسي إیجابي من خالل كونھم مسؤولین ومحترمین ومتعاونین. •
نة قواعد السلوك للطالب و ھیئة التدریس. •  إبالغ مدوَّ
 تحفیز الطالب على االرتقاء إلى مستوى التوقعات من خالل التعزیز اإلیجابي. •
 استخدام الحكم الرشید لمنع الحوادث البسیطة من أن تصبح مشاكل كبیرة. •

 مسؤولیات مدیري المدارس وھیئة التدریس
 ي.احترام جمیع أعضاء المجتمع المدرس •
 تزوید الطالب وأولیاء األمور بجمیع سیاسات االنضباط واإلشعارات والمواد بلغتھم المفضلة مجانًا. •
 إبالغ جمیع العاملین بالمدرسة والوالدین والطالب بسیاسات االنضباط. •
 التعلیم والحفاظ على بیئة تعلیمیة تؤدي إلى النجاح األكادیمي. •
 المدرسة وعلى مالعب المدرسة.مساءلة الطالب عن السلوك التخریبي في  •
نة قواعد السلوك باستراتیجیات وتدخالت متعددة للحفاظ على بقاء الطالب في المدرسة. •  معالجة انتھاكات مدوَّ
ي توفیر التدریب للمعلمین وھیئة التدریس في خلق مناخ مدرسي یحظى باالحترام  والحفاظ علیھ، وقضایا االنضباط، وعدم التصعید، والصدمة ف •

لشباب، والممارسات التصالحیة وغیرھا من التدریبات التي یطلبھا المعلمون وھیئة التدریس بغرض تحسین المناخ المدرسي, والسالمة، و/أو ا
 نتائج الطالب.

 مسؤولیات الطالب
 احترام جمیع أعضاء المجتمع المدرسي. •
عد السلوك فھم القواعد المدرسیة وتوقعات المناخ واالمتثال لھا، بما في ذلك قوا •

 ودلیل المدرسة.
 التصرف بطریقة تركز على النجاح األكادیمي. •
 كونھم مسؤولین ومساءلین عن القواعد التالیة. •
 

 مسؤولیات الوالدین/األوصیاء والمحامین
 احترام جمیع أعضاء المجتمع المدرسي. •
 إدراك وفھم أنھ یجب على العاملین بالمدرسة تطبیق القواعد المدرسیة. •
 طفال احترام حقوق اآلخرین وااللتزام بالقواعد المدرسیة.تعلیم األ •
 

 حقوق الطالب والوالد/الوصي
 االستئنافات المقدمة من الوالد/الوصي

یعد مكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم مسؤوال عن مراجعة القرارات التي تتخذھا المدرسة و/أو ھیئة التدریس بالمكتب المركزي لتحدید 
د تم اتخاذه وفقًا لسیاسات المنطقة التعلیمیة واإلجراءات والبروتوكوالت المتبعة بھا. ویمكن االستئناف على القرارات ما إذا كان القرار ق

 التالیة:
 

 عملیات النقل التي تتم بموجب جلسة استماع تأدیبیة -عملیات النقل التأدیبیة  .1
مدرسة الحي في نھایة العام الدراسي لإلبالغ عن معلومات إقامة غیر دقیقة  عملیات النقل مرة أخرى إلى -عملیات النقل لمدرسة في الحي السكني  .2

إلى المدرسة، والخروج من نطاق تجمع الحي السكني، أو الحصول على القبول في المدرسة دون نقل معتمد من خالل عملیة أو إجراء معتمد من 
 المنطقة

 الوالد عملیة االختیار المدرسیة المھام التي تم التكلیف بھا بعد إكمال -اختیار المدرسة  .3
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 النقل إلى مدرسة جدیدة بناًء على عنوان الطالب الجدید (النزاع حول ما إذا كان الطالب مشرًدا بال مأوى) -تعیین المشردین .4
 یُحرم الوالد من دخول مبنى المدرسة نتیجة لسلوك غیر الئق -خطابات االستبعاد األبویة  .5
ر/المضایقات  .6 ر أو المضایقات، یناقش الوالد نتائج التحقیق. -نتائج التنمُّ  بعد قیام مدیر المدرسة بالتحقیق في ادعاء بالتنمُّ
 مھام السالمة المؤقتة ألكادیمیة كاملیوت -مھمة مؤقتة  .7

 
التعلیمیة:  للحصول على تعلیمات حول تقدیم استئناف، یجب على الوالدین الرجوع إلى عملیة إجراءات االستئناف على موقع ویب المنطقة

https://www.philasd.org/studentrights/ 
 

 طلب تقییم التعلیم الخاص

ل أو قد یوصي أخصائي المدرسة بتقییم الطفل لتحدید ما إذا كان الطالب یعاني من إعاقة. ویمكن للوالدین/األوصیاء أیًضا االتصال بمعلم الطف
شفھیًا، ولكن من األفضل تقدیمھ كتابیًا. وبمجرد تقدیم الطلب، ستقوم المدرسة إما أخصائي آخر بالمدرسة لطلب تقییم. قد یكون ھذا الطلب 

ح، كتابةً، سبب عدم إصدار إذن للتقییم. لطرح األسئلة، یُرجى االتصال بمنسق التعلیم الخاص PTEبإصدار "إذن للتقییم" ( ) أو توّضِ
 لمدرستك.

 
 504طلب خطة الخدمة 

. یجب أن یكون الطلب مكتوبًا ویجب أن یقوم الوالد/الوصي 504بوا من الطالب أن یحصل على خطة خدمة یمكن للوالدین/األوصیاء أن یطل
بتضمین أي سجالت طبیة ذات صلة إلى جانب خدمات أو أماكن إقامة محددة یرى الوالد/الوصي أن الطالب یحتاجھا و/أو التعدیالت التي 

إذا كان الوالد/الوصي یطلب تعدیال. ویمكن تقدیم ھذه الطلبات لمعلم الطالب أو المستشار أو أي  یرغب الوالد في أن تقوم بھا المنطقة التعلیمیة
 اختصاصي آخر بالمدرسة.

 
 خدمات الضحایا

مكتب محاماة المدارس اآلمنة إذا كان الطالب ضحیة لحادث ذي صلة بالمدرسة، یمكن طلب خدمات الضحایا عن طریق االتصال على 
أو موقع  OSSAPhiladelphia@pa.gov -Ra، أو بالبرید اإللكتروني على 215-656-5381على رقم الھاتف  بوالیة بنسلفانیا

 .http://www.phillyossa.com –الویب 
 

 إذا كان الطالب ضحیة، یمكنھ طلب وضع خطة أمان مناسبة من قبل المدرسة.
 

 الطالب الذین یعانون من التشرد

ة فیالدلفیا الطالب الذین یفتقرون إلى محل إقامة لیلیة ثابت ومنتظم وكاف، یعانون من التشرد. ویشمل ذلك تعتبر المنطقة التعلیمیة بمقاطع
األطفال والشباب الذین یشتركون في سكن خاص بأشخاص آخرین بسبب فقدان السكن أو ضائقة اقتصادیة أو لسبب مشابھ، والذین یعیشون 

امة أو المخیمات؛ أو األطفال أو الشباب الذین لدیھم محل سكن لیلي أساسي وھو مكان عام أو في فنادق رخیصة (موتیالت) أو الحدائق الع
خاص غیر مصمم أو یستخدمھ األشخاص عادةً كمسكن للنوم؛ أو األطفال أو الشباب الذین یعیشون في السیارات أو المباني المھجورة أو 

 ھاجرین ألنھم یعیشون في ظروف مثل تلك المذكورة أعاله.سكن دون المستوى أو الحاالت المماثلة؛ أو األطفال الم
 

كما یندرج الشباب غیر المصحوبین أیًضا ضمن ھذه الفئة ویمكن وصفھم بأنھم شباب غیر خاضعین للوصایة المادیة لوالد شرعي أو 
ألطفال والشباب الذین یستوفون معاییر وصي، والشباب الذین یعیشون بمفردھم في أي من حاالت المشردین المذكورة أعاله. یجب أن یُمنح ا

 التشرد، حتى لو كانوا
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غیر مصحوبین من قبل وصي، حق الحصول الكامل والمتساوي على التعلیم الحكومي والنجاح في البرنامج التعلیمي. سیتم النظر في 
 استمرار ومدى مالءمة ظروف السكن عند تحدید ما إذا كان الطالب مؤھالً أم ال.

 تي كان یحضر بھا الطالب عند سكنھ بشكل دائم (المدرسة األصل).المدرسة ال •
 المدرسة التي تم فیھا تسجیل الطالب آخر مرة (المدرسة األصل). •
أي مدرسة یكون الطالب غیر المشردین الذین یعیشون في منطقة الحضور بالمدرسة والتي یعیش فیھا الطفل أو الشاب الذي یعاني من التشرد،  •

 اق بھا (مدرسة الحي الجدیدة).مؤھلین لاللتح
 

 ).ECYEHلمزید من المعلومات، یُرجى االتصال ببرنامج "التعلیم من أجل األطفال والشباب الذین یعانون من التشرد" (
 

 انضباط الطالب

 یمكن للطالب الذین یتلقون إجراًء تأدیبیًا أن یتوقعوا من مسؤولي المدرسة:
 (االدعاءات) لشرح روایتھ لألحداث وتقدیم معلومات إضافیة ذات صلة.منح الطالب فرصة للرد على االدعاء  .1
 السماح للطالب باختیار عدم تقدیم بیان. .2
 مناقشة سلوك الطالب الُمشِكل وطرق تصحیحھ. .3
 إبالغ الطالب باإلجراء التصحیحي و/أو الخطوات التالیة التي یجب اتخاذھا. .4
 یات التي تم التوصل إلیھا في المؤتمر.توثیق السلوك المشكِلة والتدخل وتوثیق االتفاق .5

 
 الطالب في الرعایة البدیلة

تخاذ سیبقى الطفل الخاضع للرعایة البدیلة في مدرستھ األصلیة (المدرسة التي التحق فیھا الطفل في وقت اختبار تحدید المستوى)، ما لم یتم ا
جود في الرعایة البدیلة لتغییر في اختبار تحدید المستوى قرار بأنھ لیس من مصلحتھ الحضور بتلك المدرسة. وإذا تعرض طالب مو

ى (التنسیب)، فسیُعقد اجتماع لتحدید أفضل مصلحة لتحدید ما إذا كان یجب أن یبقى الطالب في المدرسة األصلیة أم ینبغي علیھ االنتقال إل
إجراء أیة تغییرات على تسجیل الطالب الموجودین في الرعایة  مدرسة جدیدة. ال ینبغي على الوالدین بالتبني و/أو العاملین في الرعایة البدیلة

 البدیلة دون عقد اجتماع لتحدید أفضل مصلحة أوالً. یرجى االتصال بمكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم للحصول على معلومات إضافیة.

 الطالب المتحولون جنسیًا وغیر المتوافقین مع الجنس

یر المتحولون جنسیًا وغیر المتوافقین مع الجنس حقوق معیَّنة بموجب سیاسة مجلس إدارة المدرسة رقم یُمنح المتحولین جنسیًا والطالب غ
 ، وھي:252

 الحق في الخصوصیة، وھذا یشمل الحق في الحفاظ على ھویة المتحولین جنسیًا الخاصة في المدرسة. .1
ن ھویة الطالب المتحول جنسیًا أو غیر المتوافق مع الجنس یجب على العاملین بالمدرسة عدم اإلفصاح عن المعلومات التي قد تكشف ع .2

 لآلخرین، بما في ذلك الوالدین والعاملین اآلخرین في المدرسة، ما لم یكن الطالب قد صرح بمثل ھذا اإلفصاح.
 الحق في أن یُدرجوا في المجموعة التي تتوافق مع ھویتھم الجنسیة. .3
 المالبس التي تتوافق مع ھویتھم الجنسیة.الحق في الوصول إلى المرحاض أو غرفة خلع  .4
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 عملیة شكاوى الشرطة المدرسیة

یھدف ھذا اإلجراء إلى التأكد من أن جمیع الطالب والوالدین/األوصیاء 
لدیھم عملیة لتقدیم الشكاوى المتعلقة بسلوك ضباط الشرطة المدرسیة 

)SPO وأن عملیة تقدیم الشكاوى في متناول الجمیع، بغض النظر (
ھ الجنسي، أو حالة ع ن الِعرق، أو االثنیة، أو العمر، أو الجنس، التوجُّ

 اإلعاقة.
 

یجب استخدام عملیة تقدیم الشكاوى من قبل أي طالب أو والد/وصي 
في المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا لإلبالغ عن حادث یتعلق 

ق بسلوك ضباط الشرطة المدرسیة. ویجوز استخدام ھذه العملیة لتوثی
 المعلومات المتعلقة بسوء سلوك ضباط الشرطة

المدرسیة. ولمراجعة الوقائع في الوقت المناسب، بما في ذلك إجراء مقابالت مع الشھود، ینبغي تقدیم الشكوى في أقرب وقت ممكن. یمكن 
على:  یاموقع ویب المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفللطالب تقدیم شكوى بشأن ضباط الشرطة المدرسیة عبر 

https://www.philasd.org/studentrights/school-policeofficer-student- complaint/ 
 

 حذف السجالت للطالب المطرودین

 یجوز للطالب الذي تم طرده نھائیًا أو مؤقتًا من خالل التصویت اإلیجابي ألغلبیة أعضاء مجلس إدارة المدرسة، التقدم بطلب إلى المنطقة
 اطعة فیالدلفیا لحذف سجالت الطرد.التعلیمیة بمق

یحدث حذف السجالت وفقًا لتقدیر المشرف أو من ینوب عن الطالب وال یخضع الحذف للمراجعة أو االستئناف أمام مجلس إدارة المدرسة أو 
 المحاكم.

 
موقع لشطب أو السجالت، على ، بما في ذلك معاییر وعملیة إعادة القبول و/أو ا233یمكن االطالع على سیاسة المجلس الكاملة رقم 

 .http://www.philasd.org/offices/administration/policies – ویب المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا
 

 الزائرون للحرم المدرسي
یتم تشجیع الوالدین واألوصیاء على زیارة المدارس وااللتقاء بالمعلمین والمدیرین 

ھم. للتأكد من أن جمیع مبانینا آمنة وتمثل بیئات تعلیمیة لالستفسار حول مدى تقدُّم أطفال
منظمة، یجب على الزائرین أوالً تقدیم تقریر إلى المكتب الرئیسي لتسجیل الدخول وتحدید 
سبب زیارتھم و الحصول على تصریح من مدیر المدرسة للمضي قدًما في الزیارة. یجب 

 ا أمكن ذلك.تحدید مواعید زیاراتك لمدرسة طفلك ُمسبقًا كلم
 

 توقعات قواعد الزي المدرسي
من المتوقع أن یلتزم الطالب بقواعد الزي المدرسي حتى ال یشكل ظھورھم خطًرا على الصحة أو السالمة. ویجب على مدیري المدارس 

الزي المدرسي، یرجى  تحدید وإبالغ القرار النھائي فیما یتعلق بالزي المناسب أو غیر المناسب. للحصول على معلومات تتعلق بقانون
 الرجوع إلى دلیل مدرسة الطالب الخاص بك.

 
 یجب أال یؤدي انتھاك قواعد الزي المدرسي إلى الطرد من بیئة الفصل الدراسي.
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م یمكن لمدیري المدارس إعالن أیام لتعزیز روح االنتماء أو للنادي والسماح للطالب بارتداء قمصان تعبر عن روح المدرسة، أو جدولة أیا
ارتداء المالبس (على سبیل المثال، عند جدولة صور المدرسة) أو السماح للطالب بارتداء مالبس أخرى ألنشطة خارج المنھج (مثل، 

نة قواعد السلوك ھذه ما یُقیِّد أو یمنع الطالب من ارتداء الزي الدیني. یتم تش جیع ألعاب القوى أو الفرقة أو الكورس). ال یوجد في مدوَّ
 الذین لدیھم مخاوف بشأن الزي الدیني على مناقشة مخاوفھم مع مدیر المدرسة. الوالدین

 
 یحق للطالب أن یرتدوا مالبسھم وفقًا لھویتھم الجنسیة و/أو تعبیرھم الُمعلن في إطار قیود قانون الزي المدرسي.

 توقعات الحضور
في مقاطعة فیالدلفیا، یُشترط حضور جمیع األطفال  

عاًما. ویعني  17سنوات حتى  6بالمدرسة من سن 
"الحضور إلى المدرسة" أنھ یجب تسجیل الطفل وأن 
یحضر في مدرسة عامة أو مدرسة مستقلة أو مدرسة 

مستقلة إلكترونیة أو مدرسة خاصة أو مدرسة دینیة، أو 
بطریقة أخرى المشاركة في برنامج تعلیمي منزلي 
 5معتمد. وبمجرد تسجیل الطالب الذي یبلغ من العمر 

سنوات أو أكثر بمدرسة، یعتبر الطالب في سن 
المدرسة ویطلب منھ الحضور إلى المدرسة یومیًا. إذا 

لم یمتثل الطالب/األسرة، یمكن إحالتھ إلى دائرة 
) للحصول على خدمات DHSالخدمات اإلنسانیة (

 التغیُّب عن المدرسة دون إذن.

األطفال یعتبروا في سن المدرسة من وقت قبول التحاقھم في البرنامج التعلیمي للمدرسة تنص لوائح وزارة التعلیم بوالیة بنسلفانیا على أن 
عاًما. وخالل الوقت الذي یكون فیھ الطفل في سن المدرسة، یحق  21الحكومیة حتى الوصول إلى التخرج من المدرسة الثانویة أو بلوغ سن 

عاًما  21قاطعة فیالدلفیا" أو مدرسة مستقلة. یحق للطالب الذین تبلغ أعمارھم لھ الحضور بالمدارس الحكومیة في "المنطقة  التعلیمیة بم
 خالل الفصل الدراسي إنھاء السنة الدراسیة.

 
 یتوقع من الوالدین/األوصیاء القیام بما یلي:

منتظم وفي الوقت المحدد  عاًما بالمدرسة والحضور بالمدرسة بشكل 17و 6التأكد من تسجیل التحاق أطفالھم الذین تتراوح أعمارھم بین  •
 وللیوم الدراسي بأكملھ.

 التأكید على أھمیة الحضور في الوقت المحدد في المدرسة والفصل وممارسة األنشطة الخاضعة لإلشراف واالحتفال بالحضور الجید والنجاح. •
 إرسال طفلھم إلى المدرسة كل یوم مستعًدا ومتھیئًا للمشاركة والتعلُّم. •
 .ل ومواعید الذھاب للنوم بما یتناسب مع العمروضع قواعد حظر تجو •
 إعداد مواعید شخصیة لطفلھم خارج الیوم المدرسي أو أثناء فترات الراحة المدرسیة كلما أمكن ذلك. •
 التأكد من حصول طفلھم على الفحوصات الصحیة الدوریة للطالب المطلوبة بموجب القانون. •
 العطالت المدرسیة.تحدید مواعید اإلجازات األسریة لتتزامن مع  •
 االتصال بالمدرسة عندما یتغیَّب طفلھم. •
 تقدیم عذر مكتوب لكل حالة غیاب عند عودة طفلھم إلى المدرسة. •
 تقدیم عذر مكتوب لكل حالة وصول متأخرة ومغادرة مبكرة. •
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ل والمحمول والعمل وعناوین البرید تزوید المدرسة بالعناوین المحّدثة الصحیحة وجھات االتصال في حالة الطوارئ وأرقام ھواتف المنز •
 اإللكتروني في بدایة كل عام دراسي وتحدیث المعلومات كلما حدثت تغییرات.

 المساعدة في وضع وتنفیذ خطة فردیة لتحسین حضور أطفالھم عند الضرورة. •
 

 متى یمكن أن یتغیَّب الطالب؟
 في بعض األحیان یضطر الطالب إلى التغیُّب عن المدرسة. وتُطبق
"حاالت الغیاب بعذر" في ظل ظروف مثل، المرض أو اإلصابة، 

وإجازة الوالدین المراھقین (ستة أسابیع أو ثالثون یوًما دراسیًا) بعد 
والدة طفل، والغیاب المرتبط بالوفاة/المرتبط بالجنازة، والرحالت أو 

األنشطة المتعلقة بالتعلیم، والتعلیق، والعطالت الدینیة. یجب تقدیم 
ة مكتوبة من أحد الوالدین أو الوصي إلى المدرسة فور عودة مذكر

 الطالب إلى المدرسة.
ویجب أن تتضمن ھذه المذكرة رقم ھاتف صحیًحا أو وسائل اتصال 

أخرى ألغراض التحقق. یشترط تقدیم شھادة 
بالمرض/اإلصابة/الوالدة إذا كان الغیاب یمتد لمدة ثالثة أیام أو أكثر 

 لطالب/األسرة على ثالثةعلى التوالي. یحصل ا
لطة أیام من تاریخ الغیاب لتقدیم الوثائق إلى المدرسة لتبریر الغیاب بعذر. وبعد الیوم الثالث، یتمتع مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ بالس

 التقدیریة للموافقة على المذكرة أو رفضھا.
 

ون عذر كتابي قاطع. وھذا یعني أنھ إما أنھ لم یتم تقدیم مذكرة یحدث الغیاب "غیر المبرر" أو "غیر القانوني" عندما یغیب الطالب د
مكتوبة إلى المدرسة عند عودة الطالب أو أن السبب المنصوص علیھ في المذكرة یعتبر غیر شاٍف. تتضمن أمثلة األعذار غیر المجدیة 

 مع األسرة.(على سبیل المثال ال الحصر) مجالسة األطفال، أو االستیقاظ المتأخر أو قضاء عطلة 
 

تتوفر معلومات إضافیة حول الحضور والتغیُّب عن المدرسة دون عذر على موقع ویب الحضور والتغیُّب دون إذن في المنطقة التعلیمیة 
 .https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/ attendance-truancyبمقاطعة فیالدلفیا على 

 
 تغیُّب عن المدرسة دون عذر)الردود على عدم الحضور (ال

) أو أكثر دون عذر من المدرسة خالل السنة الدراسیة متغیِّبًا دون عذر بموجب القانون. وبمجرد اعتبار الطالب متغیبًا 3یعتبر الطالب الذي تغیَّب ثالثة أیام (
مدة ثالثة أیام". یجب أن یكون ھذا اإلشعار باللغة التي یفضلھا دون عذر، یجب على المدرسة إخطار الوالد/الوصي كتابیًا عبر خطاب "اإلشعار القانوني ل

عن المدرسة الوالد/الوصي. وقد یتضمن اإلشعار عرًضا لعقد اجتماع تشاور لتحسین الحضور في المدارس. على المستوى المدرسي، یمكن أن یؤدي التغیُّب 
) أو عملیات الدعم األكادیمي أو اإلحاالت SAIPخطة تحسین الحضور المدرسي ( دون عذر إلى تدخالت من جانب المدرسة (القیام بزیارات منزلیة أو

 للخدمة االجتماعیة أو اإلحالة إلى المستشار).
 

لحضور اجتماع إذا استمر الطفل الذي یعتبر متغیِّبًا عن المدرسة دون عذر في التغیُّب دون عذر، یقتضي على المدرسة حینئذ دعوة األسرة إلى المدرسة 
). یجب دعوة الوالد والطفل إلى ھذا االجتماع التشاوري ُمسبقًا، ولكن ال یُشترط علیھم الحضور. وفي SAIPاور بشأن خطة تحسین حضور الطالب (تش

اجتماع التشاور، یجب مناقشة أسباب تغیّب الطفل ویجب على المدرسة وضع خطة للمساعدة في إزالة أي حواجز تحول دون حضور الطفل للمدرسة.
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) حاالت غیاب دون عذر. وإذا لم یتحسن حضور الطالب، 6) وستة (3یجب وضع خطة تحسین حضور الطالب ألي طالب لدیھ ما بین ثالثة (
لمدرسة فقد تتم إحالة الطالب إلى "المحكمة اإلقلیمیة المعنیة بالتغیُّب عن المدرسة" أو إلى وزارة األمن الوطني، حسب عمر الطفل. یجب على ا

 لخطة مع أي إحالة إلى وزارة األمن الوطني أو المحكمة.تقدیم ا
 

ذا إذا كان الطفل في مرحلة ریاض األطفال وحتى الصف الثالث، سیتم تعیین مدیر حاالت التغیُّب من المدرسة دون عذر لمساعدة األسرة. أما إ
بالتغیُّب عن المدرسة دون عذر، وسیتم تعیین مدیر حاالت كان الطفل في الصف الرابع أو أعلى، فإنھ تتم إحالة الطفل إلى المحكمة المعنیة 

 التغیُّب عن المدرسة للمساعدة في إزالة أي حواجز أمام الحضور. سیُطلب من الطفل والوالد/الوصي الحضور للمحكمة المعنیة بشؤون التغیب
إحالة لتلقي الخدمات. إذا لم یتحسن حضور الطفل،  عن المدرسة ویجب على الوالد/الوصي االمتثال ألمر المحكمة. وقد یتضمن أمر المحكمة

فل یجوز للمحكمة المعنیة بالتغیّب عن المدرسة إحالة الحالة إلى محكمة األسرة. وفي محكمة األسرة، یجوز للقاضي أن یحكم قضائیًا على الط
 ة منزلیة جماعیة.الُمعال، وقد یأمر باستبعاد الطفل من منزلھ أو وضعھ/وضعھا في دار رعایة بدیلة أو بیئ

 
 إن الحرمان المؤقت من الدراسة أو النقل إلى بیئة تعلیمیة بدیلة ال یعد استجابة مسموح بھا للتغیُّب عن المدرسة دون عذر.

 

 
 
 

 تعدیل السلوك
 

في تعظیم المشاركة األكادیمیة  تمتلك المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا توقعات كبیرة لجمیع الطالب. إن ھدفنا یتمثل
وتقلیل انتھاكات القواعد والسلوك التخریبي. وتُظِھر األبحاث أن أفضل طریقة لتحقیق ذلك تكمن في الوقایة والتدخل 

 بدالً من الحرمان المؤقت من الحضور.
 
 

خرى، أو في حالة ال ینبغي استخدام الحرمان المؤقت من الحضور إال كمالذ أخیر عندما ال تنجح التدخالت األ
 االنتھاكات الخطیرة لمدّونة قواعد السلوك.

 
 

وتمثل التدخالت التالیة استراتیجیات أثبتت فعالیتھا في تعدیل السلوك. للحصول على معلومات إضافیة حول أي من 
 ھذه االستراتیجیات أو لطلب المساعدة في تنفیذھا، یرجى االتصال بمكتب المناخ والسالمة.
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توفر المدارس بیئات آمنة وداعمة تشّجع على تنشئة طالب أصحاء وناجحین. ویتمثل أساس ھذا 
) ویعد ضروریًا MTSSعملیات الدعم متعدد المستویات (العمل في المستوى األول من ھرم نظام 

 لدعم االستراتیجیات عبر الھرم بالكامل.

 

 
 استراتیجیات حجرة الدراسة

 تغییر تنظیم /إعداد حجرة الدراسة •
 اإلجالس المتعمد •
 المھام األكادیمیة المنظمة •
 التوجیھات الواضحة والصریحة •
 تعلیم االستراتیجیة •
 االستراتیجیات المساِعدة للذاكرة (االستذكار) •
 ينظام حجرة الدراسة ذات التعزیز اإلیجاب •
 إعداة التوجیھ للفصل بالكامل •
 زیادة فرص االستجابة •
خطف االنتباه (أي،  بدء  الدرس بمھمة /نشاط  •

 جاذب لالنتباه)
 اختزال الدروس •
 التمییز/التعدیل •
 حضور محاضرات أقل, تیسر أكثر •
 "استخدام عناصر اللعب" في الدرس •
 عرض عمل الطالب •
 تعیین مھام الفصل •
 تكامل الفن •
 الصریحة بروتوكول المساعدة •
 معاینة الجدول الزمني •
 طریقة اإلطالق التدریجي •
 اجتماعات تشاور الطالب أو المعلمین •
تقلید السلوك، تجربة األداء، و  •

 المالحظات
عمل مقطع فیدیو بالكلمات، والخطوات،  •

 واإلجراءات و/أو التعلیمات
تمارین الوعي التام (أي: لعبة النودل،  •

 .)االستراحات العقلیة، وما إلى ذلك
 إعداد ومراجعة جدول األعمال الیومي •

 
 االستراتیجیات على مستوى المدرسة

 اختیار الطالب •
 االجتماع الصباحي •
 اقتصاد العملة الرمزیة •
 توقعات/إجراءات ُملقنة واضحة •
 استخدام مستویات الصوت •
 اإلشراف النشط •
 إنشاء نظام المعلِّم الرفیق •
 المھارات الُملقنة عن عمد •
 إجراءات االنتقال •
 تعزیز تفاعل الطالب •
 تصمیم الدوائر -مجتمع العدالة التصالحیة  •
 دار البلدیة •
 العقلیة الجامدة واللطیفة •
 فرص االنتقال •
 أنشطة بناء المجتمع •
العواقب الواضحة، المتسقة التي یمكن التنبؤ  •

 بھا
 صیاغة السلوك المرغوب •
 نظام المكافأة/ التحفیز •
 استراتیجیات عدم التصعید •
 التصالحیةطرق الممارسة  •
 التعبیر عن المشاكل لفظیًا •
 المعاینة •
 الحث المتعاقب •
 دمج اھتمامات الطالب واألنشطة والمھمات المفضلة •
 فرص تقدیم اختیارات •
 طوارئ المجموعة •
 استغالل وقت الفراغ •
 إعادة التركیز على المكتب/المساحة •
تنفیذ برنامج مشاركة السلوك اإلیجابي على مستوى  •

 المدرسة
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تقوم المدارس بتحدید واالستجابة للطالب المعّرضین للخطر أو الذین تعرضوا 
لصدمة و/أو الخسارة بطرق تلبي تعرضھم الفرید وخبراتھم واحتیاجاتھم التنمویة 

 والشخصیة.
 

 

 استراتیجیات حجرة الدراسة
 تعلیم الرفاق على مستوى الفصل •
إعادة التركیز على المكتب/الراحة المنظمة  •

 للمجموعة
 التعلُّم التعاوني •
 استراتیجیات التعلُّم المدعومة من النظراء •
 تقییم النظراء •
 صیاغة النظراء •
 األكادیمي أو  االجتماعي التعاقد •
 التأمل المكتوب أو االعتذار •
 فقد االمتیازات •
 وضع الھدف •
 المراقبة الذاتیة •
 التقییم الذاتي •
 التعلُّم الذاتي •

 االستراتیجیات على مستوى المدرسة
 

 حل النزاعات •
 توسط النظراء •
 ضرر العدالة التصالحیة ودوائر الصراع •
 م الطالبتدخالت واستجابات فریق دع •
 المناقشة الجماعیة مع المدیر المناسب •
 سلوك تعیین المستوى الُملقن عن عمد (المجموعة) •
 )CICOاستراتیجیة الحضور واالختبار السلوكیة ( •

 االستراتیجیات على مستوى حجرة الدراسة أو المدرسة

االستخدام الملقن ُمسبقًا لمكان التركیز/الراحة  •
 المنظمة

 القائم على الخدمةالتعویض المالي أو  •
 االحتجاز •
 اإلحالة إلى فریق دعم الطالب •
 التكلیف الجماعي لمشاریع العمل •
 اإلرشاد الجماعي •
اإلحالة للمجموعة االستشاریة المعنیة بإدمان  •

 المخدرات
 المحادثة التصالحیة مع األقران و/أو الكبار •
 استخدام التقارب واإلشراف النشط •
 مظھر المعلِّم •

 إعادة التعلیم بحب و اھتمامإعادة التوجیھ و •
 المقاعد المخصصة بحجرة الدراسة أو تغییر المقاعد •
 المستویات العالیة من الثناء مقابل عملیات التصحیح •
 المكافأة/التحفبز الجماعي أو حاالت الطوارئ •
 تعزیز النظراء •
 وضع األھداف الجماعیة •
 التعزیز التمییزي •
 تعدیل السلوك •
 ماعياالجت التعاقد األكادیمي أو •
 المھارات الُملقنة عن عمد •
 التقویم اللفظي و المالحظات •
 رسائل التذكیر الجماعیة و إعادة التوجیھ •
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م المدارس الدعم للطالب الذین تستدعي سلوكیاتھم تدخالت مكثفة وتھدف تقد
 إلى تلبیة احتیاجاتھم الفردیة.

 
 
 
 
 
 
 

 التدخالت على مستوى المدرسة

 التغییر في جدول المواعید أو الحصص •
 تطویر أو خطة مراجعة فریق دعم  الطالب •
 )BIP) و خطة تدخل سلوكي (FBAتطویر تقییم وظیفي سلوكي ( •
 قد اجتماعات تشاور مجتمعیة من خالل شخص راشد  ُمدربع •
 للدعم و المساءلة RJدائرة  •
 RJدائرة ترحیب  •
 لتحدید مظھر الطالب ذوي اإلعاقات 504) أو فریق IEPاإلحالة إلى فریق خطة التعلیم الفردي ( •
 اإلحالة إلى استشارات إدمان المخدرات •
 بیل المثال، برامج اإلرشاد)اإلحالة إلى التنظیم المجتمعي المناسب (على س •
 حسب الحاجة للطالب ذوي اإلعاقات 504إجراء مراجعة لخطة التعلیم الفردي أو خطة  •
 الحرمان المؤقت من الحضور في المدرسة •
 االحتجاز (الغداء، فترة التصالح وما إلى ذلك.) •
 الحرمان من الحضور •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 التدخالت الصفیة
 یقدم المعلم معلومات في عملیة التخطیط لخطط التدخل في السلوك •
 یدعم المعلم تنفیذ خطط التدخل في  السلوك •
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 االنضباط
ض السالمة في المدارس للخطر أو یعطلون التجربة التعلیمیة لآلخرین للتأدیب  قد یخضع الطالب الذین یشاركون في سلوكیات تعّرِ

 االنضباطي وفقًا لقواعد السلوك.
 

 وتلتزم المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا بتحقیق العدالة التعلیمیة وتقلیل عدم التناسب في االنضباط.
 

م أي أسئلة أو مخاوف تتعلق باالنضباط على االتصال بمدیر المدرسة و/أو مكتب حقوق الطالب یتم تشجیع الوالدین/األوصیاء الذین لدیھ
 ومسؤولیاتھم.

 
 *إن عدم السماح للطفل بحضور فترة االستراحة أو الصالة الریاضیة ال یعد شكال مناسبًا من أشكال االنضباط ویجب عدم استخدامھ.

 
 إجراءات الحرمان المؤقت من الحضور

لقانون والیة بنسلفانیا، یُعّرف الحرمان المؤقت بأنھ حرمان الطالب من الحق في الحضور بالمدرسة والمشاركة في أي وظیفة مدرسیة ألي وفقًا 
) أیام. یجب أن یسبق الحرمان المؤقت من الحضور تقدیم إخطار للطالب والوالد/الوصي كتابیًا. وألغراض 10فترة بما یصل إلى عشرة (

نة قواع د سلوك الطالب في المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا، تشتمل حالت الحرمان المؤقت من الحضور على ثالث فئات: في المدرسة، مدوَّ
 وعلى المدى القصیر، وعلى المدى الطویل.

 
 حاالت الحرمان المؤقت داخل المدرسة

سة ألغراض تأدیبیة تسمح للطالب بالبقاء تحت اإلشراف یتمثل الحرمان المؤقت من الحضور بالمدرسة في االستبعاد من حجرة الدرا
 المباشر للعاملین بالمدرسة.

 ویعني اإلشراف المباشر أن العاملین بالمدرسة یكونوا في نفس المكان مثل الطالب الخاضعین إلشرافھم.
 

 حاالت الحرمان المؤقت خارج المدرسة

وطالب الصف األول والثاني إال إذا أدت أفعالھم إلى إصابة جسدیة خطیرة.  ال یجوز تطبیق الحرمان المؤقت في مرحلة ریاض األطفال
ف اإلصابة الجسدیة الخطیرة بأنھا إصابة جسدیة تنطوي على ( ) تشوه 3) ألم جسدي شدید؛ (2) مخاطر كبیرة تنطوي على الوفاة؛ (1وتُعرَّ

أو عضو أو مقدرة عقلیة. إلثبات اإلصابة الجسدیة الخطیرة،  ) الفقدان لفترة طویلة أو ضعف وظیفة جزء من الجسم4طویل وواضح؛ أو (
جى یجب على المدرسة تقدیم الوثائق الطبیة إلى مكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم لتحدید ما إذا كانت اإلصابة تشّكل إصابة جسدیة خطیرة. یُر

صدار أي قرار بالحرمان المؤقت للطالب في مرحلة ریاض التشاور مع مكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم وكذلك مساعد المشرف المعیّن قبل إ
خالت األطفال وفي الصفین األول والثاني االبتدائي. وبدالً من الحرمان المؤقت، یجب إحالة الطالب إلى المستشار لحضور اجتماع لمناقشة التد

 والدعم الصحي السلوكي أو السلوكي المناسب.
 

استبعاد من المدرسة و/أو أي نشاط أو وظیفة مدرسیة لمدة ثالثة أیام دراسیة أو أقل. یجب على  عبارة عن الحرمان المؤقت قصیر األجل
الطالب المحرومین من الحضور مقابلة مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ قبل الحرمان المؤقت. وخالل اجتماع التشاور، یحق للطالب الحصول 

نة قواعد سلوك الطالب.على اإلجراءات الموضحة في إطار "إجراءات اجتماع   التشاور مع الطالب" الموضحة في مدوَّ
 

أیام دراسیة. ویجب على الطالب  10عبارة عن استبعاد من المدرسة و/أو أي نشاط أو وظیفة مدرسیة لمدة أربعة إلى  الحرمان طویل األجل
ب واجتماع التشاور مع الوالدین/الوصي. یشترط الذین یحصلون على حرمان من الحضور طویل األجل المشاركة في اجتماع التشاور للطال

 الحصول على الموافقة المسبقة من نائب رئیس
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 مكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم و/أو مساعد المشرف المعیَّن لجمیع حاالت الحرمان التي تتجاوز خمسة أیام دراسیة.
 

 إجراءات مؤتمر الوالدین

 والدین/األوصیاء توقع أن یلتزم مدیرو المدارس بالبروتوكول التالي:في اجتماعات التشاور مع الوالدین، یمكن لل
ھ یجب تقدیم إشعار باالجتماع للوالد/الوصي بلغتھم المفضلة كتابةً وإما تسلیمھ یدویًا إلى المنزل أو إرسالھ بالبرید المعتمد أو إرسال .1

 بالفاكس أو عبر البرید اإللكتروني أو التواصل بوسائل معقولة أخرى.
 ند حرمان الطالب من الحضور، یجب عقد اجتماع الوالدین/الوصي في موعد ال یتجاوز الیوم الثالث من الحرمان من الحضور.ع .2
في اجتماع التشاور، یجوز للوالد/الوصي أو مقدم الرعایة طلب المراجعة والحصول على نسخة من سجالت الطالب وأیة إفادات  .3

یر المعلومات. (قد یتم عرض الصور الفوتوغرافیة وتسجیالت الفیدیو للحوادث على شھود، مع أسماء الطالب اآلخرین  وتحر
 الوالدین/األوصیاء ولكن لن یتم توفیر نسخ.)

 سیناقش مدیرو المدراس السلوك الذي یمثل مشكلة للطالب وطرق تصحیحھ. .4
 سیقوم مدیرو المدراس بإبالغ الوالد/الوصي بأي إجراءات تأدیبیة أخرى. .5
) أیام إلى الوالد/الوصي في اجتماع 4الواجب المدرسي للطالب الذین یتم حرمانھم من الحضور ألكثر من أربعة (یجب تقدیم  .6

 التشاور، والذي یكون مستحقًا عند إعادتھ للحضور بالمدرسة.
 

 تعیین المستوى المؤقت
ع وثائق تشیر إلى أن استمرار وجود الطالب یشكل تھدیًدا قد تطلب المدارس تعیین مستوى مؤقتًا (تكلیف مدرسي مؤقت) لطالب التعلیم النظامي م

لمجتمع المدرسة. إذا تم منح تكلیف مؤقت من قبل مكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم، فإنھ یجب عقد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن بعد منح 
انت الحادثة تنطوي على أسلحة أو مخدرات أو إصابة جسدیة ھذا التكلیف. بالنسبة لطالب التعلیم الخاص، سیتم منح التكلیفات المؤقتة فقط إذا ك

 خطیرة.
 

للحصول على استثناءات ومعلومات إضافیة بشأن بروتوكوالت االنضباط للطالب  االنضباط للطالب ذوي اإلعاقةمالحظة: یرجى الرجوع إلى قسم 
 ذوي اإلعاقة.

 
 جلسات االستماع التأدیبیة/التحویالت

 للتحویالت التأدیبیة أو الطرد للطالب في مرحلة ریاض األطفال حتى الصف الخامس. لن یتم إجراء اإلحاالت
 

تتم إحالة الطالب في مرحلة ریاض األطفال حتى الصف الخامس الذین یظھرون نمًطا أو سلوًكا (سلوكیات) ھداًما و/أو یرتكبون انتھاًكا 
نة قواعد السلوك إلى األنظمة متعد  ).MTSSدة المستویات لعملیة الدعم ((انتھاكات) خطیًرا لمدوَّ

 
الذین یظھرون نمًطا من السلوك (السلوكیات) التخریبیة و/أو الذین یرتكبون  12إلى  6ویجوز أن تتم إحالة الطالب في الصفوف من 

نة قواعد السلوك إلى مكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم لعقد جلسة استماع تأد یبیة للطالب إذا قرر مسؤولو انتھاًكا (انتھاكات) خطیًرا  لمدوَّ
 المدرسة أن ھذا المستوى من االنضباط لھ ما یبرره.

أدیبیة یحصل الطالب الذین تتم إحالتھم لعقد جلسة تأدیبیة على اإلجراءات القانونیة الكاملة لتحدید ما إذا كان سیتم نقل الطالب إلى مدرسة ت
 .أم ال. تقدم المدارس التأدیبیة برامج تعلیمیة بدیلة عالیة الجودة ودعًما لمساعدة الطالب على تحقیق إمكاناتھم الفكریة واالجتماعیة
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وسیتم حرمان الطالب المحالین لجلسة االستماع مؤقتًا من الحضور وسیتم توفیر اإلجراءات الموضحة في قسم إجراءات الحرمان المؤقت من 
نة قواعد سلوك الطالب. یجب على المدرسة إكمال مراجعة األداء السلوكي ( ) لطالب التعلیم النظامي أو تحدید مظھر BPRالحضور من مدوَّ

. إذا لم یتم تحدید ومشاركة نتائج المراجعة في االجتماع التشاوري مع الوالدین/الوصي 504لتعلیم الخاص أو الطالب ممن لدیھم خطة لطالب ا
موعد لجلسة استماع خالل فترة الحرمان المؤقت للطالب من الحضور، یكون للطالب الحق في العودة إلى المدرسة في انتظار نتیجة جلسة 

إذا استمر سلوك الطالب في تشكیل ھذا الخطر من األذى للمجتمع المدرسي. في ھذه الحالة، قد تطلب المدرسة عندئذ تعیین االستماع، إال 
 مستوى مؤقتًا. (انظر أدناه للحصول على تفاصیل تلك العملیة).

 
، قد یعارض الولدان/األوصیاء طلب استبعاد سیتم عقد جلسات استماع تأدیبیة من قبل مسؤول جلسة استماع محاید. أثناء إجراء جلسة االستماع

 الطالب من المدرسة. یتمتع الطالب والوالدان/األوصیاء الذین یخضعون إلجراء جلسة االستماع التأدیبیة بالحقوق التالیة:
 

 48وفیرا لك في غضون في اجتماع التشاور مع الوالدین، یحق لك طلب نسخة من سجالت طفلك وأي دلیل تخطط المدرسة لتقدیمھ والذي سیتم ت •
 ساعة.

 یحق لك إحضار شھودك و/أو بیانات الشخصیة إلى  جلسة االستماع. •
 یحق لك إحضار ممثل ینوب عنك و/أو محاٍم. •
 یحق لك تقدیم أدلتك الخاصة إذا كانت ترتبط بالحادث. •
من التاریخ المدون  یوًما تقویمیًا 15ات في غضون یحق لك تقدیم استئناف إذا كنت ال توافق على قرار جلسة االستماع.. یجب تقدیم االستئناف •

 .parentappeals@philasd.orgبخطاب قرار جلسة االستماع إما شخیًصا أو عبر عنوان البرید اإللكتروني على 
 ساعة. 48جمیع جلسات االستماع مسجلة صوتیًا. بعد جلسة االستماع، یمكنك طلب نسخة من التسجیل والتي ستُقدم لك في غضون  •

 
 إذا كان الطالب ضحیة، یمكنھ طلب وضع خطة أمان مناسبة من قبل المدرسة.

 
 إجراءات الطرد

) أیام دراسیة. سیتم أیًضا حرمان 10وفقًا لقانون والیة بنسلفانیا، یُعّرف الطرد بأنھ استبعاد من المدرسة وأي أنشطة مدرسیة ألكثر من عشرة (
مؤقتًا من الحضور ولھم الحق في اإلجراءات الموجودة في قسم إجراءات الحرمان المؤقت من الطالب الذین ارتكبوا جریمة خاضعة للطرد 

نة قواعد سلوك الطالب.  الحضور الواردة في مدوَّ
 

 یتضمن إجراء جلسة االستماع الرسمیة للطرد متطلبات اإلجراءات القانونیة التالیة:
 

 والد/الوصي على الطالب. اإلخطار بالتھم كتابیًا عن طریق البرید الُمعتمد إلى .1
ار تقدیم إخطار لمدة ثالثة أیام على األقل بوقت ومكان جلسة االستماع، والذي یتضمن نسخة من ھذه السیاسة, وإجراءات جلسة االستماع، وإخط .2

 ا وجیًھا للتمدید.بالحق في التمثیل من قبل المستشار القانوني. یجوز للطالب أن یطلب إعادة جدولة جلسة االستماع عندما یقدم سببً 
 یجب أن تكون الجلسة خاصة ما لم یطلب الطالب أو الوالد/الوصي جلسة استماع علنیة. .3
 التمثیل من المحامي على نفقة الوالد/الوصي، ویحق للوالد/الوصي حضور الجلسة. .4
 .اإلفصاح عن أسماء الشھود ضد الطالب ونسخ من بیاناتھم المكتوبة أو شھادات خطیة مشفوعة بالقسم .5
 الحق في طلب حضور الشھود ضد الطالب شخصیًا واإلجابة على األسئلة أو استجوابھم. .6
 الحق في اإلدالء بالشھادة, وتقدیم الحجج وتقدیم الشھود نیابة عن الطالب. .7
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 الب معوًزا.یجب االحتفاظ بسجل مكتوب أو صوتي لجلسة االستماع وإتاحة نسخة للطالب على نفقة الطالب، أو دون تكلفة إذا كان الط .8
یوًما دراسیًا من تاریخ توجیھ التھم لھ، ما لم یتم االتفاق على التأخیر المتبادل بین الطرفین أو تأخیر ألحد  15یجب عقد جلسة االستماع في غضون  .9

 الحاالت التالیة:
A. .الحاجة إلى تقدیم تقاریر مختبریة من ھیئات إنفاذ القانون 
B.  القضائیة أو اإلداریة األخرى معلقة نظًرا الستدعاء الطالب لحقوقھ بموجب قانون تعلیم عملیات التقییم أو اإلجراءات

 ).IDEAاألفراد ذوي اإلعاقات (
C.  یكون التأخیر ضروریًا بسبب حالة الضحیة أو مصلحتھ في قضایا األحداث أو المحكمة الجنائیة التي تنطوي على

 اعتداء جنسي أو إصابة جسدیة خطیرة.
 إخطار بحق الطعن على نتائج جلسة االستماع للطالب مع قرار الطرد. یتم تقدیم .10

 
یوًما لتقدیم وثائق مكتوبة تفید بأن  30وإذا تم طرد طالب من قبل مجلس إدارة المدرسة، یكون أمام الوالد/الوصي على الطالب مدة 

بدیل، فستوفر المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا  الطالب في برنامج تعلیمي آخر. وإذا لم یتمكنوا من العثور على برنامج تعلیمي
 التعلیم للطالب.

 
یجوز للطالب الذي تم طرده نھائیًا من المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا بموجب التصویت اإلیجابي ألغلبیة أعضاء مجلس إدارة 

 المدرسة التقدم بطلب إلعادة االلتحاق.
 

الكاملة لجمیع قرارات إعادة االلتحاق إلى المدیر التنفیذي/المشرف أو من ینوب عنھ. ال یتعین  یفّوض مجلس إدارة المدرسة السلطة
دلفیا على الطالب الذین تم طردھم مؤقتًا التقدم بطلب إلعادة االلتحاق نظًرا ألنھم یتم قبولھم تلقائیًا في المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیال

ادة االلتحاق نھائیة وغیر قابلة للمراجعة من خالل االستئناف لدى مجلس إدارة المدرسة أو في نھایة فترة الطرد. تكون قرارات إع
 المحاكم.

 
 للحصول على معلومات حول شطب سجالت الطرد، انظر قسم حقوق الطالب والوالدین/الوصي في مدّونة قواعد السلوك.

 
 االنضباط للطالب ذوي اإلعاقة

 ).FAPEى في حالة طردھم، بتعلیم عام مجاني ومناسب (یجب تزوید الطالب ذوي اإلعاقة، حت

 الطالب المحددون على أنھم معاقون عقلیًا

 ال یمكن استبعاد الطالب الذین تم تحدیدھم على أنھم معاقون عقلیاً (الحرمان المؤقت من الحضور أو تعیین مستوى تأدیبي مؤقت أو الطرد)
ن الوالد/الوصي أو موافقة كتابیة من مكتب التعلیم الخاص التابع لوزارة التعلیم في والیة من مبنى المدرسة إذا كان ھناك موافقة خطیة م

أو عن طریق زیارة  6913-783-717). یمكن التواصل مع وزارة التعلیم بوالیة بنسلفانیا من خالل االتصال على الرقم PDEبنسلفانیا (
 .http://www.pde.state.pa.us –موقع الویب 

 
 )504ب اآلخرین الذین یتلقون خدمات التعلیم الخاص (بما في ذلك الطالب المدرجین بخطة جمیع الطال

قد تقوم المنطقة بالحرمان المؤقت من الحضور للطالب الذین یتلقون خدمات تعلیم خاص ویتوقفون عن الخدمات التعلیمیة لمدة تصل إلى 
دراسیًا تراكمیًا في سنة دراسیة واحدة دون تقدیم خدمات تعلیمیة خاصة كما ) یوًما 15) أیام دراسیة متتالیة أو خمسة عشر (10عشرة (

 ھو موضح في برنامج التعلیم الخاص لھم.



نة قواعد السلوك للمنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا   20 مدوَّ

 إذا كانت المدارس تفكر في اتخاذ أي من اإلجراءات التأدیبیة التالیة بشأن الطالب الذین یتلقون خدمات التعلیم الخاص أو الطالب الذین
 جب إكمال خطوات اإلجراء المذكورة أدناه:، ی 504لدیھم خطة خدمة 

 
 أیام تراكمیة من الحرمان المؤقت من الحضور خالل ھذا العام الدراسي. 10الحرمان المؤقت من الحضور نظیر سلوك تلقى الطالب  .1
 طلب جلسة تأدیبیة و التحویل. .2
 اإلحالة للطرد. .3

 
 خطوات اتخاذ اإلجراء:

جراء التأدیبي الموصى بھ وتقدیم دعوة للمشاركة في اجتماع تحدید المظھر مع فریق برنامج التعلیم إرسال إخطار خطي إلى الوالد/الوصي باإل .1
 الخاص للطالب.

 
 یتمثل الغرض من اجتماع تحدید المظھر في اإلجابة على سؤالین:

 
 ھل كان السلوك ناشئًا عن, أو ھل كان لھ عالقة مباشرة وجوھریة بإعاقة الطالب؟ )1(
 

 تیجة مباشرة لفشل المدرسة في تنفیذ برنامج التعلیم الخاص للطالب؟ھل كان السلوك ن )2(
 

 ساعة من معرفة المدرسة بالحادث). 24ساعة من الحادث (أو في غضون  24یجب أن یُعقد ھذا االجتماع في غضون 
 

وى وكذلك تفاصیل الحادث الذي أدى إلى وخالل اجتماع تحدید المظھر، ستتم مراجعة أحدث تقییم للطالب، زبرنامج التعلیم الخاص وتعیین المست .2
 الحاجة إلى اتخاذ إجراء تأدیبي.

یح خطة التدخل إذا كان السلوك أحد مظاھر إعاقة الطالب، فقد ال یتم تنفیذ اإلجراء التأدیبي المقترح. وعند الضرورة ، ینبغي على الفریق مراجعة وتنق .3
التدخل لمعالجة السلوك المحدد وأن یتضمن برنامج التعلیم الخاص تلك الخدمات والتعدیالت  السلوكي الحالیة أو إكمال تقییم السلوك الوظیفي وخطة

ن الطالب من مواصلة المشاركة في مناھج التعلیم العام والمساعدة في منع تكرار السلوك الذي یمثل مشكلة.  التي ستمّكِ
 .درسة اإلجراء التأدیبي الموصى بھ وفقًا لقواعد السلوكإذا لم یكن السلوك مظھًرا من مظاھر اإلعاقة، فقد یواصل مسؤولو الم .4
) PSN) مع نتائج ھذا القرار ویجب تقیدم نسخة من إخطار اإلجراءات الوقائیة (NOREPیجب إصدار إخطار بالتنسیب التعلیمي الموصى بھ ( .5

 الوالد/الوصي.
 

ماع تحدید المظھر، یمكنھم طلب جلسة استماع تعلیم خاص معجلة * في حالة عدم موافقة الوالد/الوصي على القرار الذي تم اتخاذه في اجت
وسیقوم مسؤول جلسة االستماع المعیّن من الكومنولث بمراجعة قرار المظھر. یمكن العثور على توجیھات بشأن طلب جلسة استماع في 

NOREP ) أیام.10ویجب إكمالھا خالل عشرة ( 
 

یوًما في بیئة تعلیمیة بدیلة)  45صة التالیة، یمكنك طلب تعیین مستوى مؤقت (تكلیف مدرسي مدتھ إذا كان الحادث ینطوي على إحدى الظروف الخا .6
من مكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم. مالحظة: یمكن طلب تعیین المستوى المؤقت بصرف النظر عما إذا كان السلوك یعتبر مظھًرا من مظاھر 

 إعاقة الطالب أم ال.
 

 الظروف الخاصة:
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 الب سالًحا خطیًرا إلى المدرسة أو وحدة مدرسیة.حمل الط .1
في امتالك الطالب أو تعاطیھ المخدرات غیر المشروعة عن قصد أو بیع أو التماس بیع مادة مخدرة خاضعة للرقابة أثناء وجوده في المدرسة أو  .2

 وحدة مدرسیة.
 مبنى المدرسة أو في إحدى وحدات المدرسة الوظیفیة.ألحق الطالب إصابة جسدیة خطیرة بشخص آخر أثناء تواجده في المدرسة أو في  .3

 
، إذا لم یكن السلوك أحد ھذه الظروف الخاصة الثالثة، وھو أحد مظاھر إعاقة الطالب ومن المحتمل أن یتسبب الطالب في إصابة نفسھ أو غیره

 45للحصول على تعیین مستوى مؤقت لمدة یمكن لمدیر المدرسة طلب جلسة استماع سریعة یعقدھا مسؤول جلسة استماع التعلیم الخاص 
 یوًما. یجب تقدیم ھذا الطلب من قبل مدیر المدرسة إلى مكتب المستشار العام.

 
*مالحظة: "السالح الخطیر" عبارة عن سالح أو جھاز أو أداة أو مادة أو مادة تستخدم أو تتسبب بسھولة في التسبب في الوفاة أو اإلصابة 

 الجسدیة الخطیرة.
 

 فة السلوكمصفو
توفر مصفوفة السلوك ھذه تعریفات للسلوكیات التي تعتبر خطرة و/أو مضرة ببیئة التعلم. وبالرغم من أن بعض التعریفات تحتوي على مثال، 

قھا مسؤولو إال أن ھذه التعریفات ال تقتصر على المثال المقدم. توفر مصفوفة السلوك أیًضا إرشادات فیما یتعلق بمستویات النتیجة التي قد یطب
 المدرسة فیما یتعلق بانتھاكات قاعدة محددة.

 
 رسائل تذكیر:

نة قواعد السلوك قبل إصدار أي حرمان مؤقت من الحضور، یجب تنفیذ التدخالت داخل المدرسة كوسیلة لتعدیل  • سلوك بالنسبة لجمیع انتھاكات مدوَّ
 الطالب.

 یر إذا أثبتت التدخالت في المدرسة عدم نجاحھا أو كان االنتھاك ذا طبیعة خطیرة.یجب استخدام حاالت الحرمان المؤقت من الحضور كمالذ أخ •
یم یجب البحث عن جلسات تأدیبیة للطالب الذین أظھروا نمًطا من السلوكي (السلوكیات) التخریبیة أو الذین شاركوا في انتھاك (انتھاكات) جس •

 لمدّونة قواعد السلوك.
نة قواعد السلوك ھذه، • یشیر مصطلح الحیازة إلى وجود سیطرة فعلیة على العنصر. وسیشمل ذلك العناصر الموجودة في خزانة الطالب أو  لغرض مدوَّ

 حقیبة أو المالبس.
 

 یرجى المالحظة:
 في المدرسة. ، یحق للمشرف أو من ینوب عنھ, بعد جلسة االستماع، أن یقرر السماح للطالب الذي جلب سالًحا إلى المدرسة بالبقاء26بمقتضى القانون  •
 " على الشبكة أدناه أن النتیجة ال تنطبق على ذلك السلوك.Xیعني الرمز " •
 

 مستویات العواقب تعریفات السلوكیات القاعدة

نة قواعد  •  بالنسبة لجمیع انتھاكات مدوَّ
السلوك، یجب تنفیذ التدخالت في 

المدارس كوسیلة لتعدیل سلوك 
 الطالب

یجب استخدام نظام الحرمان  •
قت من الحضور كمالذ أخیر إذا المؤ

 لم تنجح التدخالت المدرسیة

: التدخالت 1المستوى 
داخل المدرسة (بما 
في ذلك الحرمان 

المؤقت من الحضور 
في المدرسة داخل 

 المدرسة)

: 2المستوى 
الحرمان المؤقت 

من الحضور خارج 
 المدرسة

: عقد 3المستوى 
السلوك أو التحویل 

 الجانبي

: تكلیف 4المستوى 
 مدرسة تعلیم بدیلة

: تكلیف 5المستوى 
تعلیم بدیل مع إحالة 

 الطرد

 من خالل 5أو  4أو  3یتم إصدار عواقب المستویات 
 مكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھم كنتیجة لجلسة استماع تأدیبیة.

 اللغة أو اإلشارات الفاحشة أو المدنسة 1
الطالب الذین یلعنون أو  •

ینة أو یستخدمون لغة/إیماءات مھ
الصفوف من الروضة  محقرة أو صریحة جنسیًا.

 X X X X 12حتى الصف 
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: داخل 1المستوى   
 المدرسة

 التدخالت
(بما في ذلك الحرمان 
المؤقت من الحضور 

 في المدرسة)

: 2المستوى 
الحرمان المؤقت 

من الحضور خارج 
 المدرسة

: عقد 3المستوى 
السلوك أو التحویل 

 الجانبي

لیف : تك4المستوى 
 مدرسة تعلیم بدیلة

: تكلیف 5المستوى 
تعلیم بدیل مع إحالة 

 الطرد

 االستخدام غیر المناسب لجھاز إلكتروني 2
الطالب الذین یشاركون في أعمال بما  •

في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، 
الرسائل النصیة (إرسال صور أو 

مقاطع فیدیو جنسیة)، أو تصویر شریط 
شخص ما في  فیدیو لعراك، أو تسجیل

فیدیو في مكان یتوقعون فیھ 
الخصوصیة، أو نشر محتوى یؤثر على 

 مجتمع المدرسة بطریقة سلبیة .

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

تزویر/تغییر الدرجات أو مذكرات  3
 األعذار أو المستندات المدرسیة

ن ینسخون توقیع شخص الطالب الذی •
آخر بغرض خداعھ أو الذین یغیّرون 

سجالت المدرسة الرسمیة مثل 
 الدرجات أو الحضور أو التقاریر.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 X X X 12- 3الصفوف 

 الغش 4
الطالب الذین یقّدمون أو یعتزمون  •

 تقدیم عمل لیس خاًصا بھم.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
X X X X 

الدخول غیر المصرح بھ إلى الممتلكات  5
 عقار المدرسة

الطالب الذین یحصلون على الدخول  •
إلى مبنى المدرسة أو الذین یسمحون 
لآلخرین بالدخول إلى مبنى المدرسة 
عبر باب غیر مصرح بھ أو في وقت 

 غیر مصرح بھ.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 X 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

 تدمیر الممتلكات 6
 دوالر) 100(بإجمالي أقل من 

الطالب الذین یتلفون أو یشوھون  •
ممتلكات المدرسة أو الممتلكات 

الشخصیة لعضو مجتمع مدرسي 
 آخر.

إذا كان تدمیر الممتلكات عرضیًا،  •
یجب أن یؤخذ ذلك في االعتبار عند 

 .تحدید النتیجة

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 X X X 12- 3وف الصف

تدمیر الممتلكات (بإجمالي  7
 دوالر أو أكثر) 100
الطالب الذین یتلفون أو یشوھون  •

ممتلكات المدرسة أو الممتلكات 
الشخصیة لعضو مجتمع مدرسي 

 آخر.
إذا كان تدمیر الممتلكات عرضیًا،  •

یجب أن یؤخذ ذلك في االعتبار عند 
 تحدید النتیجة.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 X 12 - 6الصفوف 

 دوالر) 100السرقة (أقل من  8
الطالب الذین یستولون على  •

ممتلكات المدرسة أو الممتلكات 
الشخصیة لعضو مجتمع مدرسي 

 آخر.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 X X X 12 - 3الصفوف 

 دوالر) 100ن السرقة (أكثر م 9
الطالب الذین یستولون على  •

ممتلكات المدرسة أو الممتلكات 
الشخصیة لعضو مجتمع مدرسي 

 آخر.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 X 12 - 6الصفوف  12 - 3الصفوف  12 - 3الصفوف 

 االبتزاز (یجب أن یكون من خالل استخدام 10
 التھدید بالقوة)

ل الطالب الذین یحصلون على أموا •
أو ممتلكات أو خدمات من عضو 

آخر في مجتمع المدرسة بتھدید 
 صریح أو ضمني باستخدام القوة.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6 الصفوف 12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 
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: داخل 1المستوى   
 المدرسة
 التدخالت

(بما في ذلك الحرمان 
المؤقت من الحضور 

 في المدرسة)

: 2المستوى 
الحرمان المؤقت 

من الحضور خارج 
 المدرسة

: 3المستوى 
عقد السلوك أو 

التحویل 
 الجانبي

: 4المستوى 
تكلیف مدرسة 

 تعلیم بدیلة

: تكلیف 5المستوى 
تعلیم بدیل مع إحالة 

 الطرد

النھب (یجب أن یكون من خالل  11
 استخدام القوة)

الطالب الذین یستولون أو یحاولون  •
على ممتلكات طالب آخر االستیالء 

أو أحد أفراد مجتمع المدرسة بالقوة 
أو التھدید باستخدام القوة أو عن 

 طریق إخافة الضحیة.

الصفوف من الروضة 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف  12حتى الصف 

 العراك المتبادل 12
الطالب الذین یشاركون عن  •

ة طیب خاطر في مشادة جسدی
 بین شخصین.

الصفوف من الروضة 
 X X X 12- 3الصفوف  12حتى الصف 

 العراك الجماعي المتبادل 13
الطالب الذین یشاركون عن طیب  •

خاطر في مشادة جسدیة مع 
مشاركین متعددین طواعیة. وھذه 

مشادة جسدیة ال یتم فیھا تعریف أي 
 من المشاركین كمعتدین أو ضحایا.

الصفوف من الروضة 
 X 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف  12صف حتى ال

التحریض و/أو المشاركة في ھجوم  14
 جماعي

الطالب الذین یلّمحون أو یشاركون  •
في اعتداء من قبل عدة طالب على 

طالب واحد أو أكثر من الطالب 
اآلخرین. وھذه مواجھة جسدیة 

یمكن فیھا تعریف المشاركین 
بوضوح على أنھم معتدون 

 حایا.وض

الصفوف من الروضة 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف  12حتى الصف 

 االعتداء البسیط 15
الطالب الذین یتعمدون ودون  •

استفزاز أو ضرب أو لكم أو ركل 
أحد أفراد مجتمع المدرسة. وال 

یشمل ذلك االحتكاك الجسدي 
ض المعلم  العرضي مثل تعرُّ

 فض القتال.للضرب أثناء 

الصفوف من الروضة 
 X 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف  5حتى 

 التسبب في إصابة جسدیة خطیرة 16
الطالب الذین یشاركون عمًدا في  •

عمل یسبب إصابات جسدیة خطیرة 
ألحد أفراد مجتمع المدرسة. یجب 

دعم اإلصابة الجسدیة الخطیرة 
 بوثائق من أخصائي طبي.

الروضة  الصفوف من
 X 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف  5حتى 

 اللمسة غیر المناسب 17
الطالب الذین یتورطون في اللمس  •

غیر المرغوب فیھ لعضو آخر في 
مجتمع المدرسة إما بجسمھم أو بجسم 

 ما.
یمكن أن تشمل األمثلة العناق أو لمس  •

 آخر قد ال یكون جنسیًا بطبیعتھ.

ة الصفوف من الروض
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف  12حتى الصف 
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: داخل 1المستوى   
 المدرسة
 التدخالت

(بما في ذلك الحرمان 
المؤقت من الحضور 

 في المدرسة)

: الحرمان 2المستوى 
المؤقت من الحضور 

 خارج المدرسة

: عقد 3المستوى 
السلوك أو التحویل 

 الجانبي

تكلیف : 4المستوى 
 مدرسة تعلیم بدیلة

: تكلیف 5المستوى 
تعلیم بدیل مع إحالة 

 الطرد

 التنمر/التنمر اإللكتروني 18
ر سلوك متعمد (جسدي أو  • التنمُّ

نفسي أو لفظي أو غیر لفظي أو 
ھ إلى  مكتوب أو إلكتروني) موجَّ

طالب آخر أو طالب آخرین. یمكن 
أن یحدث التنمر داخل أو خارج بیئة 

ویكون شدیًدا أو مستمًرا المدرسة، 
أو واسع االنتشار، ولھ أحد اآلثار 

) یتداخل بشكل كبیر مع 1التالیة: (
) یخلق بیئة تعلیمیة 2تعلیم الطالب، (

 معادیة،
) یعطل العملیة المدرسیة إلى حد 3(

كبیر. ویحدث التنمر في إطار عالقة 
شخصیة حیث یكون ھناك خلل في 

القوة (على سبیل المثال، شخص 
احد أكبر جسدیًا أو أقوى أو أسرع و

 عقلیًا أو أقوى اجتماعیًا).
 

التنمر اإللكتروني یحدث من خالل  •
أجھزة االتصاالت اإللكترونیة بما 

في ذلك على سبیل المثال ال 
الحصر الشبكات االجتماعیة أو 

البرید اإللكتروني أو التراسل 
الفوري أو الرسائل النصیة أو 

أو مشاركة  التغریدات أو المدّونات
الصور ومقاطع الفیدیو أو غرف 

الدردشة أو لوحات التحكم أو مواقع 
 الویب.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

 التحرش 19
الطالب الذین ینخرطون في سلوك  •

شفھي أو كتابي أو بیاني أو مادي غیر 
نس الفرد أو مرغوب فیھ یتعلق بج

عمره أو عرقھ أو لونھ أو توجھھ 
الجنسي أو التعبیر عن الھویة الجنسیة 
أو األصل القومي أو الدین أو اإلعاقة 

أو إجادة اللغة اإلنجلیزیة أو الحالة 
االجتماعیة االقتصادیة و/أو المعتقدات 

السیاسیة. لیس من الضروري أن 
تتضمن المضایقة نیة اإلیذاء أو 

ھدف محدد أو تنطوي  توجیھھا إلى
 على حوادث متكررة.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

 التحرش الجنسي 20
الطالب الذین یشاركون في سلوك غیر  •

مرغوب فیھ ذي طبیعة جنسیة. ویمكن 
أن یشمل المقدمات الجنسیة غیر 

حصول على المرغوب فیھا، وطلبات ال
امتیازات جنسیة، وغیرھا من 

السلوكیات اللفظیة أو غیر اللفظیة أو 
الجسدیة ذات الطبیعة الجنسیة. ال یجب 

أن ینطوي التحرش على حوادث 
 متكررة.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 
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: داخل 1المستوى   
 المدرسة

 دخالتالت
(بما في ذلك 

الحرمان المؤقت 
من الحضور في 

 المدرسة)

: 2المستوى 
الحرمان المؤقت 

من الحضور خارج 
 المدرسة

: 3المستوى 
عقد السلوك أو 

التحویل 
 الجانبي

: 4المستوى 
تكلیف مدرسة 

 تعلیم بدیلة

: تكلیف 5المستوى 
تعلیم بدیل مع إحالة 

 الطرد

 التغشیة 21
عضویة  الطالب الذین لغرض بدء •

الطالب أو تعزیزھا في إحدى المنظمات، 
یتسببون ذلك في إجبار الطالب على 

انتھاك أي قانون جنائي, یتعاطى مادة 
ض الطالب للضرر، أو تتحمل  تعّرِ

الوحشیة الجسدیة أو العقلیة أو الجنسیة 
أو تؤدي أي نشاط یعرض شخًصا آخر 

 للخطر.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

 الفعل الجنسي (االتفاقي) 22
الطالب الذین ینخرطون عن طیب  •

خاطر في سلوك جنسي. ویشمل ذلك 
االتصال الجنسي أو ممارسة الجنس 
عن طریق الفم أو الجنس الزائف أو 

كشف أو لمس األجزاء الجنسیة الخاصة 
ص بھم أو لمس األجزاء الجنسیة لشخ

 آخر.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 X X 12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

 الفعل الجنسي (غیر االتفاقي) 23
الطالب الذین ینخرطون في سلوك  •

جنسي دون موافقة 
الشخص/األشخاص المعنیین 

اآلخرین. ویشمل ذلك االتصال 
الجنسي أو ممارسة الجنس عن 
طریق الفم أو الجنس الزائف أو 

لمس األجزاء الخاصة بھم كشف أو 
أو لمس األجزاء الجنسیة لشخص 

 آخر.

 
 أكمل الخطوات التالیة:

 اتصل بشرطة مقاطعة فیالدلفیا )1
 اتصل بمكتب الحوادث الخطیرة. )2

 إصدار أمر حرمان مؤقت من الحضور )3
 4830-400-215 اتصل بمكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھ على الرقم )4

 التھدیدات/التخویف 24
ن یظھرون الخوف أو الطالب الذی •

شعور بالدونیة لدى أحد أعضاء مجتمع 
المدرسة. ویشمل ذلك التھدید بالشروع 
في فعل یسبب األذى. یمكن أن تكون 

 التھدیدات لفظیة أو كتابیة أو بإیماءات.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

 لعنف الجماھیريالتھدید با 25
الطالب الذین یھددون باالنخراط في  •

عمل یسبب ضرًرا جسدیًا خطیًرا أو 
ل خطًرا كبیًرا من األذى  یشّكِ

الجسدي الخطیر ألفراد مجتمع 
 المدرسة.

على سبیل المثال، التھدید  •
بالمشاركة في إطالق نار أو تفجیر 

 مدرسة.

 
 

 أكمل الخطوات التالیة:
 لفیااتصل بشرطة مقاطعة فیالد )1
 اتصل بمكتب الحوادث الخطیرة. )2

 إصدار أمر حرمان مؤقت من الحضور )3
 4830-400-215اتصل بمكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھ على الرقم  )4

حیازة و/أو استخدام التبغ أو أجھزة  26
 التدخین اإللكترونیة

الطالب الذین یستخدمون التبغ أو أي  •
جھاز تدخین إلكتروني أو یمتلكونھ 

المنطقة التعلیمیة أو في في ممتلكات 
األحداث التي ترعاھا المدرسة. 
ویشمل ذلك على سبیل المثال ال 

الحصر المنتجات التي تحتوي على 
التبغ والسجائر اإللكترونیة والسیجار 

 وأدوات التبخیر والنرجیلة

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
X X X X 
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: داخل 1المستوى   
 المدرسة
 التدخالت
لك (بما في ذ

الحرمان المؤقت 
من الحضور في 

 المدرسة)

: 2المستوى 
الحرمان المؤقت 

من الحضور خارج 
 المدرسة

: 3المستوى 
عقد السلوك أو 

التحویل 
 الجانبي

: 4المستوى 
تكلیف مدرسة 

 تعلیم بدیلة

: تكلیف 5المستوى 
تعلیم بدیل مع إحالة 

 الطرد

حیازة و/أو تعاطي الكحول و/أو  27
 المخدرات

الذین یثبُّت أنھم في حوزتھم  الطالب •
أو الذین یتعاطون الكحول أو 

المخدرات األخرى في ممتلكات 
المدرسة أو في حدث ترعاه 

المدرسة. وھذا یشمل المخدرات في 
 شكل صالح لألكل.

یجب إحالة جمیع الطالب الذین  •
 ینتھكون ھذه القاعدة  إلى المستشار.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 X 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

 توزیع الكحول و/أو المخدرات 28
الطالب الذین یثبُّت أنھم یشاركون أو  •

یبیعون الكحول أو المخدرات. وھذا 
یشمل المخدرات في شكل صالح 

 لألكل.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  5 - 3الصفوف 

زة األجھزة الحارقة و/أو حیا 29
 المتفجرات

الطالب الذین یثبُّت أنھم في حوزتھم  •
أجھزة حارقة مثل أعواد الثقاب 

والوالعات واأللعاب الناریة والقنابل 
والمفرقعات الناریة والقنابل و/أو 

 المتفجرات األخرى.

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6لصفوف ا 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

 استخدام األجھزة الحارقة و/ 30
 أو المتفجرات

الطالب الذین یستخدمون أو یشعلون  •
األجھزة الحارقة مثل أعواد الثقاب 

والوالعات واأللعاب الناریة والقنابل 
والمفرقعات الناریة والقنابل و/أو 

 المتفجرات األخرى.
قد یشمل ذلك إشعال نیران عرضیة أو  •

 متعمدة

من  الصفوف
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 

 حیازة سالح 31
الطالب الذین یمتلكون أي شيء أو  •

جھاز أو أداة، والتي، في غرضھا 
األصیل والوظیفي، تھدف إلى أن تكون 

سالًحا. ویشمل ذلك األسلحة الناریة، 
ات سواء كانت محملة أم ال، والبنادق ذ
الغطاء، أو البنادق ذات الرصاص 

الصغیر، والبنادق الھوائیة، السكاكین، 
أدوات قطع الصنادیق، أدوات القطع، 

 الننشاكو، أو الصولجان.
ال یشمل ھذا أشیاء عادیة مثل أقالم  •

الرصاص التي قد استخدمت أثناء 
 المشاجرة.

 أكمل الخطوات التالیة:
 اتصل بشرطة مقاطعة فیالدلفیا )1
 كتب الحوادث الخطیرة.اتصل بم )2

 إصدار أمر حرمان مؤقت من الحضور )3
 4830-400-215 اتصل بمكتب حقوق الطالب ومسؤولیاتھ على الرقم )4

 خطر التھور 32
الطالب الذین یتخذون أي إجراء یخلق  •

مخاطرة كبیرة مثل الضرر الجسدي 
الخطیر الذي یلحق بأي شخص. على 

سبیل المثال، رمي األغراض عبر 
 ارج النافذة.غرفة أو خ

الصفوف من 
الروضة حتى 

 12الصف 
 12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12 - 6الصفوف  12- 3الصفوف 
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 اإلحاالت إلى دائرة شرطة فیالدلفیا
نة قواعد السلوك أیًضا جرائم وفقًا لقانون والیة بنسلفانیا. یوجد في المنطقة التعلیمیة بمقاطع ة فیالدلفیا تعتبر بعض مخالفات السلوك في مدوَّ

) تنص صراحةً على الجرائم التي یجب اإلبالغ عنھا إلى إدارة الشرطة. وفیما یلي الجرائم التي PPDمذكرة تفاھم مع دائرة شرطة فیالدلفیا (
 یجب إبالغ دائرة شرطة فیالدلفیا علیھا ھي كما یلي:

 
 حاالت الخطف و محاوالت االعتداء •
 االعتداءات •
 الفزع بالقنابل •
 السطو •
 ائم المخدرات والكحولجر •
 اإلنذارات بالحریق واإلنذارات الكاذبة (إحراق الممتلكات) •
الكتابة على الجدران (إذا كانت ذات طبیعة عنصریة أو  •

 تھدیدیة)
 استغالل األطفال •

 جرائم الكراھیة •
 الجرائم األخالقیة (الجنسیة في طبیعتھا) •
 األضرار في الممتلكات •
 النھب •
 السرقة •
 ات الغیرالتعدي على ممتلك •
 جرائم األسلحة •

 
). لن یتعرض الطالب الذین www.philasd.orgتتوفر نسخة كاملة من مذكرة التفاھم على موقع ویب المنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا (

 ) عاًما أو أقل للتوقیف ما لم یرتكبوا إحدى الجرائم المذكورة في مذكرة التفاھم.11یبلغون من العمر (
 

طعة فیالدلفیا التعلیمیة لدیھا أیًضا مذكرة تفاھم بشأن برنامج التحویل مع دائرة شرطة فیالدلفیا. یسمح ھذا البرنامج لدائرة شرطة كما أن مقا
من الطالب  فیالدلفیا بتقدیم بدائل للتوقیف والمقاضاة الجنائیة، مثل دعم الخدمة االجتماعیة. یسمح برنامج التحویل لدارة شرطة فیالدلفیا بتحویل

ن التوقیف إذا ارتكب ھذا الطالب جریمة غیر عنیفة في المدرسة ولم یكن لدیھ أي توقیفات سابقة. وفي ھذه الحاالت، سیتلقى الطالب خدمات م
 قسم الخدمات اإلنسانیة.

 
 یمكن تحدیث المعلومات الواردة في ھذا الدلیل طوال العام الدراسي

 
 http://www.philasd.org – لتعلیمیةموقع ویب المنطقة اتتوفر أحدث نسخة على 

 
 للحصول على نسخ بلغات أخرى خال اللغة اإلنجلیزیة، یرجى االتصال على

 .4180-400-215مركز الترجمة التحریریة والترجمة الفوریة على رقم الھاتف 
 

دة أو اللون أو األصل القومي أو الدین أو ال تمیز مدرسة فیالدلفیا في برامج التوظیف أو التعلیم أو األنشطة على أساس العرق أو العقی
ھ الجنسي (المعروف أو المتصور) أو التعبیر عن الھویة الجنسیة (المعروف أو المتصور) )  النسب أو العمر أو الحالة االجتماعیة أو التوجُّ

ة اللغة اإلنجلیزیة المحدودة. وتمتد سیاسة عدم أو الجنس أو اإلعاقة أو العاھة الجسدیة أو الجنسیة أو المواطنة أو العضویة النقابیة أو إجاد
ا في التمییز ھذه لتشمل جمیع التصنیفات األخرى المحمیة قانونًا. تتوافق منشورات ھذا اإلخطار مع قوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة بم

 .1973لتأھیل لعام من قانون إعادة ا 504و 503والمادتین  1972ذلك الباب التاسع من تعدیالت التعلیم لعام 
 

 North 440مركز التلعیم بالمنطقة التعلیمیة بمقاطعة فیالدلفیا، 
Broad Street Philadelphia, PA 19130  

215-400-4000 
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